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Mzdová/Mzdový účetní

Mzdová/Mzdový účetní
Láká vás práce ve VIDA! science centru?

Náplň práce
•
koordinuje nebo metodicky usměrňuje práce spojené s výpočtem, výplatou a zaúčtováním platu a dalších plnění poskytovaných
zaměstnancům
•
provádí výpočet daní, sociálního a zdravotního pojištění
•
zajišťuje agendu zdravotního a sociálního pojištění
•
kontroluje evidenci pracovní doby
•
vydává potvrzení zaměstnancům
•
zpracovává roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a provádí vyúčtování zálohové a srážkové daně
•
komunikuje se zdravotními pojišťovnami a správou sociálního pojištění
•
připravuje pravidelné měsíční sestavy
•
stanovuje a koriguje nároky na stravenky
•
komplexně zpracovává agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Požadujeme
•
minimálně střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání nejlépe ekonomického směru
•
znalost pracovního práva, oblast odměňování ve veřejných službách a správě
•
minimálně 3 roky praxe během posledních 5 let na pozici mzdová(ý) účetní
•
aktivní zájem o sebevzdělávání a osobní rozvoj
•
dobrá znalost práce na PC (MS Oﬃce, MS Excel, práce s emailovým klientem, Internet)
•
znalost mzdového softwaru Avensio výhodou
•
bezúhonnost

Nabízíme
•
práci na HPP
•
plat dle NV 341/2017 Sb., platová třída 9, platový stupeň dle započitatelné praxe
•
různorodou a dynamickou práci
•
pracoviště v Brně
•
zaměstnanecké beneﬁty (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky)

Informace pro Vás
•
Předpokládaný nástup od 1. 3. 2019 nebo dle dohody.
•
Životopis včetně fotograﬁe a motivační dopis (rozsah max. 2 strany A4) zasílejte průběžně, nejpozději však do 28.2.2019
elektronicky na adresu personalni@vida.cz.
•
Nebudeme-li Vás kontaktovat do 7 dní od ukončení termínu pro přijímání nabídek, byla v prvním kole výběrového řízení dána
přednost jinému kandidátovi.
•
Poskytnutím svých osobních údajů v zaslaných materiálech, dáváte souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi
organizace Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to až do odvolání
písemnou formou. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaných materiálech jsou pravdivé a úplné.
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